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1. SALUTACIÓ DEL PRESIDENT 

Que les meves primeres paraules, com a President de la Fundació Institut Català del Suro, siguin 

d’optimisme, tot i el context de pandèmia mundial que ens toca viure. 

Com un au Fènix, l’Institut Català del Suro es reformula com a Fundació després de més de 25 

anys actuant com a consorci público-privat en defensa d’un sector, el SURER, al que tots 

nosaltres estimem per ser quelcom que glosa una manera d’entendre el món des de fa més de 

200 anys. 

Un producte natural irreemplaçable, que ens permet preservar el nostre entorn, que ens permet 

viure a tantes famílies des de el bosc fins a les bodegues, passant per les fàbriques avui 

orgulloses de mostrar al món la seva petjada de carboni negativa, el seu exemple d’economia 

circular i sostenible pensant en el futur dels nostres fills, és quelcom al servei del qual es poden 

dedicar tots els esforços en recerca, innovació i creixement que aquest món necessita. 

 

El 2020 ha estat l’any de la covid-19, una 

crisi global imprevisible i de dimensions 

inimaginables que ha impactat amb força a 

l’economia mundial i també al sector surer 

i als seus actors. 

Des de l’inici de la pandèmia, la Fundació 

Institut Català del Suro ha posat el seu 

coneixement tècnic a disposició dels 

cellers i del sector surer oferint-los 

assessorament gratuït i fent un gran 

exercici de resiliència i reinvenció. 

Considero que davant de moments crítics 

com l’actual, és més necessària que mai la 

funció que fa un centre de recerca com la 

nostra fundació, que és capaç de mirar més 

enllà del dia a dia i de pensar solucions 

tangibles de futur a les demandes del 

sector que puguin perdurar en el temps. 
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Treballem colze a colze amb les empreses del sector per desplegar projectes que siguin capaços 

de reforçar-nos i que ens permetin avançar-nos als reptes globals i plantar-los cara per mitjà de 

l’ús del suro en les noves tendències. De fet, durant aquest any, han crescut més que mai les 

consultes tècniques que hem rebut d’empreses i emprenedors que volen desplegar projectes 

amb suro, la qual cosa demostra que el suro és un material en auge i que va en sintonia amb les 

necessitats del planeta. 

 

 

 

Joan J. Puig, 

President de la Fundació Institut Català del Suro  
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2. ORGANITZACIÓ  

 

2.1. Junta Directiva  

L’ Institut Català del Suro (ICSuro) és una fundació privada 

sense ànim de lucre i de caràcter científic nascuda l’any 1991 en 

forma de consorci público-privat. El seu patronat està integrat 

per AECORK (Associació d’Empresaris Surers de Catalunya), el 

Consorci Forestal de Catalunya, els Ajuntaments de Palafrugell i 

Cassà de la Selva i Guillem Genover.  

 

2.2. Equip tècnic  

La Fundació ICSuro està formada per un equip de llicenciats en biologia i química i tècnics de 

laboratori amb àmplia experiència en anàlisis químics, físics, microbiològics i sensorials en 

l’àmbit surer i vitivinícola, ambiental i alimentari. L’entitat està en continua col·laboració amb 

centres tecnològics de referència mundial en el seu àmbit de treball i regularment publica 

articles científics relacionats amb les seves investigacions en les revistes més prestigioses.  

L’equip tècnic s’articula segons les següents àrees: direcció, R+D+i, qualitat i millora continuada, 

àrea química, àrea física i sensorial, àrea de microbiologia, comunicació i comptabilitat.  
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3. FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DEL SURO  

 

3.1. Missió i objectius 

La missió de la Fundació ICSuro és posar en 

valor tota la cadena de valor del sector surer 

català, des del bosc fins al producte final, 

mitjançant la investigació, la innovació i la 

promoció. 

Treballa amb l’objectiu de fer créixer el sector 

en termes d’innovació i coneixement i de crear 

o participar de projectes que puguin afavorir la promoció del sector surer català.  

 

3.2. Línies estratègiques 2020 - 2025  

Fruit d’un intens treball d’anàlisi de la situació present i futura i en base al consens entre els 

diferents actors vinculats al sector surer -a la part forestal: el Consorci Forestal de Catalunya, el 

Centre de la Propietat Forestal, PEFC, el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 

Ambient (MAPAMA), la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació 

Agroalimentària del MAPAMA i l’European Forest Institute; a la part del vi: l’Organització 

Internacional del Vi (OIV) i la Plataforma Tecnològica del Vi (PTV)- es concreta el Pla Estratègic 

de la Fundació Institut Català del Suro fins l’any 2025 amb les següents línies de treball:  

 

● Investigar la contribució del tap de suro en l’evolució positiva dels vins. Volem 

formar cellers sobre bones pràctiques d’embotellament, generar publicacions 

científiques positives sobre la influència dels taps de suro en l’evolució positiva de vins i 

caves, investigar les alteracions que produeixen tapaments alternatius o desenvolupar 

tecnologia per eliminar aromes no desitjades. Alhora, volem mantenir la secretaria UNE 

i la delegació espanyola ISO en matèria de suro.  

 

● Incrementar l’aprofitament sostenible i la regeneració dels boscos d’alzina surera, 

exemple de simbiosi entre ecosistema humà i natural. Volem implementar un nou 

servei forestal paral·lel a l’extracció de suro en boscos d’alzina surera, facilitar 
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l’extracció de suro cremat per tornar-lo a posar en producció, comptar amb una base de 

dades de propietaris forestals, assegurar la professionalització de les tasques de lleva de 

suro, col·laborar amb l’eliminació de plagues i formar gestors i propietaris forestals en la 

gestió econòmica de les finques de suro.  

 

● Investigar en la bioeconomia del sector surer per la seva especial contribució a la 

mitigació del canvi climàtic i dinamització economia local. Volem desenvolupar 

projectes de negoci sobre usos alternatius dels subproductes de suro i el suro no 

taponable, així com generar una nova àrea de negoci amb l’ús de taps de suro reciclats i 

investigar la viabilitat de plantació de suro amb reg automàtic.  

 

● Difondre el valor pel territori de l’aprofitament dels boscos de suro pel 

manteniment de les seves particularitats ecològiques, culturals, econòmiques i 

socials, cap als seus habitants i a l’exterior. Volem generar un pla de comunicació 

anual per organitzar activitats de promoció del suro entre diferents agents, realitzar 

exposicions i material digital sobre el món surer, dinamitzar la Ruta del Suro i 

promocionar la plantació d’alzines sureres com activitats de lleure o de team building.   

 

● Fomentar el coneixement internacional de la contribució a la bioeconomia i el 

consum responsable del sector surer. Volem col·laborar amb prescriptors i 

divulgadors internacionals, impartir informació sobre suro a les facultats d’enologia 

d’Espanya, executar una campanya internacional per la bioeconomia del sector del suro i 

participar en plataformes tecnològiques internacionals.  
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4. ACTIVITATS 

 

4.1. Projectes 

 

SUBERCHEM 

 

Descripció i objectiu: SUBERCHEM és un projecte de recerca sobre l’aplicació de l’economia 

circular en els actius cosmètics per mitjà dels subproductes que genera el sector surer.     

A nivell cosmètic, s’aferma la tendència cap a la sostenibilitat i tot allò que és natural com el 

suro, que compleix amb el paradigma de l’economia circular. La seva composició química és 

diferent a la d’altres materials vegetals com la fusta per la seva funció de barrera protectora, ja 

que ha d’evitar la pèrdua d’aigua, ha de controlar la transferència de gasos i no deixar passar 

microorganismes ni altres substàncies perjudicials.  

L’objectiu final del projecte és l’obtenció d’una gamma de principis actius amb utilitat cosmètica 

i que tinguin l’origen en subproductes de la indústria surera de Catalunya. També es busca 

consolidar la formulació de productes sostenibles aplicant la possibilitat d’emprar altres 

materials naturals o subproductes amb potencial atractiu per la indústria cosmètica.  

 

Cronograma: 2018 - 2020 

 

Finançat per: ACCIÓ Generalitat de Catalunya  
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Activitats desenvolupades:  

 

 

 

19 de novembre. Presentació del catàleg “Leading Circular Economy Solutions in Catalonia” 

elaborat per ACCIO que recull més de 100 solucions innovadores d’economia circular de 

Catalunya, entre les quals hi ha el projecte SUBERCHEM sota el títol “Reuse of byproducts of the 

cork industry for cosmetics”. La presentació es fa   en el marc de la sessió “A taste of Circular 

Economy Hotspot Catalonia” organitzada per la Secretaría de Medio Ambiente y Volans, una 

consultora internacional especialitzada en responsabilitat corporativa i desenvolupament 

sostenible.  

 

 

 

GO SUBER - Grup operatiu de modernització de la pela per la millora de la productivitat  

 

 

Descripció i objectiu: L’absència de mecanització en els treballs d’extracció de suro és un dels 

principals problemes lligats a la subericultura. El destapament es segueix fent de forma manual i 

amb destral i palanca com fa més de dos-cents i requereix d’una modernització.  

El Grup Operatiu GO SUBER reuneix diferents agents del sector amb l’objectiu de modernitzar 

els treballs d’extracció per mitjà de la seva mecanització, millorar les condicions de treball dels 

peladors, revisar els sistemes i procediments d’organització de l’extracció i millorar la 

comercialització i valoració del suro.   
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El projecte es divideix en 8 subprojectes dels quals la Fundació ICSuro ha coordinat el 

“Desenvolupament d’una coberta verda amb suport, aprofitant les seves característiques 

aïllants i bioabsorbents”.   

 

Cronograma: 2017 – 2020 

 

Finançat per: Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 - 2020, Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

 

Activitats desenvolupades:  

 

Gener – agost 2020. Proves de descontaminació i 

estudi comparatiu amb la façana autoportant per 

part de Maria Verdum (Fundació ICsuro) en el 

marc del projecte “coberta verda pilot amb suro 

com a substrat i/o suport, aprofitant les seves 

característiques aïllants i bioabsorbents” per a 

revestiment enjardinat de façanes, on el suro 

s’aplica com a substrat que permet la germinació i 

creixement i de plantes i també com a biosorbent per a la descontaminació d’aigües residuals 

d’edificis. 

 

17 de juliol. S’acompanya el fotògraf i 

videògraf de GO SUBER a documentar la pela 

del suro amb la tecnologia desenvolupada en el 

marc del projecte GO SUBER en una finca entre 

Arbúcies i Hostalric i a entrevistar en Josep M. 

Tusell en qualitat de representant del Consorci 

Forestal de Catalunya. Posteriorment, aquest 

es trasllada fins a la Fundació ICSuro per 

documentar la façana verda i entrevistar la 

coordinadora del projecte, Maria Verdum.  
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8 de setembre. Publicació del vídeo “GO SUBER 

– Mecanització de la pela del suro per a la 

millora de la productivitat”. Hi apareixen Ricard 

Tussell (Consorci Forestal de Catalunya) i Maria 

Verdum (Fundació ICSuro). 

https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi

_U&t=199s 

 

25 de setembre. Ràdio Palafrugell entrevista la Maria Verdum en el marc de la finalització del 

projecte GO SUBER per conèixer els resultats que se n’han extret.  

 

Octubre. Presentació de la “Miniguía de nuevas 

aplicaciones del corcho” coordinada per la Fundació 

Institut Català del Suro. Aquesta publicació conté una 

breu prospectiva del material, el sector i la producció, 

però es centra en les seves aplicacions. S’hi presenten 

exemples d’aplicacions del material suro en les seves 

múltiples formes i pretén ser una referència per 

diversificar la seva activitat. Vol ser una guia per totes 

aquelles persones o organitzacions innovadores i 

emprenedores que volen aprofundir en la 

bioeconomia a través del sector surer.  

 

23 d’octubre. Ràdio SER Girona entrevista la Maria 

Verdum com a coordinadora del projecte GO SUBER per saber com ha anat el projecte i quines 

han estat les seves conclusions. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi_U&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=o6bNtvlZi_U&t=199s
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Desembre. Presentació de la guia “Prácticas 

innovadoras de descorche mecanizado” que recull la 

informació, les eines, les tècniques i les instruccions 

de les innovacions per la mecanització de la lleva del 

suro desenvolupades en el marc del Grup Operatiu GO 

SUBER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANELL SENSORIAL EN SURO, VI I CAVA  - Difusió del perfil sensorial del suro i la seva aplicació 

en la indústria elaboradora de taps i vitivinícola. 

 

Descripció i objectiu: L’activitat sensorial consisteix en detectar i identificar, seguint una fitxa 

de tast, la presència d’atributs positius i negatius, indicant quins són i la seva intensitat.  

L’objectiu del panell és millorar els controls de qualitat que es realitzen en cellers i elaboradors 

de taps arran de conèixer els diferents descriptors sensorials que es poden trobar en les 

mostres de suro i la posada en marxa de nous  mètodes d’anàlisi sensorial També es busca 

millorar la competència sensorials dels tècnics/es, operaris/es, comercials o altre personal de 

les empreses sureres i vitivinícoles per oferir un producte exempt de defectes al consumidor.  



 

12 
 

Cronograma: 2018 - 2020 

 

Finançat per: Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i Generalitat de Catalunya, 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  

 

Activitats desenvolupades:  

 

12 de febrer. S’organitza a la sala de cates de la 

Fundació ICSuro la tercera sessió del panell 

sensorial en suro, vi i cava que corre a càrrec de 

la responsable química Anna Oliveras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de juliol. La Dra. Patrícia Jové imparteix una 

sessió online sobre les aromes fúngiques 

pensada perquè els responsables dels cellers 

millorin les seves competències sensorials i 

aprenguin a identificar les aromes fúngiques que 

poden anar associades a un vi.  

La formació s’emmarca en el Panell Sensorial de 

Suro, Vi i Cava que es va ajornar per la pandèmia.  
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GO BIOSORBENTS - Sistema d’eliminació d’haloanisols (TCA) i altres aromes defectuosos 

presents en els taps de suro a partir de l’ús adsorbents i biosorbents 

 

 

 

Descripció i objectiu: El gust o aroma a suro o “cork taint” es refereix a un defecte que es pot 

donar en el vi i una de les possibles fonts de contaminació són els taps de suro. Actualment, no 

hi ha cap tecnologia per a l'eliminació d’aquests aromes dels taps de suro degut a la seva 

resistència. L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema innovador d’eliminació d’aromes, 

com el TCA, en taps de suro basant-se en la combinació de diferents materials adsorbents i 

biosorbents. 

Aquest estudi és un projecte pilot innovador que forma part dels Grups Operatius de 

l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat 

agrícoles. L’actual projecte integra cinc empreses rellevants del sector surer català Francisco 

Oller S.A. (que actuarà com a líder), deMaria Taps S.L., J. Vigas S.A., Tapones y especialidades de 

corcho, S.A. (TESA) i Joan Costa Quer S.A.  

 

Cronograma: 2017 - 2020  

 

Finançat per: Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI) 
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GO PERMEABILITAT. Determinació de l’evolució de la permeabilitat a l’oxigen al llarg de les 

diferents condicions de fabricació dels taps de suro i l’efecte d’aquest paràmetre en l’evolució 

del vi tranquil i escumós. 

 

 

 

Descripció: L’evolució del vi és extremadament depenent de la quantitat d’oxigen que rep el vi 

durant la seva elaboració i posterior envelliment. Després de l’embotellat, l’exposició d’oxigen 

depèn de l’eficiència del tancament. 

L’objectiu del projecte és definir un mètode de mesura de la permeabilitat i avaluar aquest 

paràmetre en diferents condicions de la producció dels taps de suro per tal d’elaborar un catàleg 

de taps de suro amb diferents permeabilitats. 

Aquest estudi és un projecte pilot innovador que forma part dels Grups Operatius de 

l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat 

agrícoles. L’actual projecte integra quatre empreses rellevants del sector surer català J. Vigas 

S.A. (que actuarà com a líder), Tapones y especialidades de corcho S.A. (TESA), Manuel Serra S.A. 

i Francisco Oller S.A. 

 

Cronograma: 2017-2020 

 

Finançat per: Grups Operatius de l’Associació Europea per la Innovació (AEI) 
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Activitats desenvolupades: 

 

8 de setembre. En el marc del projecte GO 

OTR la tècnica d’R+D+i Maria Verdum dirigeix 

un tast de vi a cegues a la sala de cates per 

identificar diferències entre dos vins i iguals 

tapats amb taps diferents per detectar si els 

diversos processos d’elaboració de taps tenen 

efecte en la seva transferència d’oxigen. Per 

part de l’ICSuro hi participen la Patrícia Jové, 

l’Anna Oliveras i la Gema Guerrero i per part de 

Manuel Serra la Marta Ponce.  

 

 

CORK2WINE - Gestió forestal de les suredes i la seva influència en la millora de les propietats 

del suro en el seu processat, qualitat i interacció amb el vi  

 

Descripció: Des de fa 20 anys han sorgit taps alternatius que han generat pèrdua de quota de 

mercat del tap de suro davant dels tancaments alternatius. Atès que el sector vitivinícola és 

partidari del tap de suro, cal apostar estratègicament per incidir en tota la cadena surera, amb 

un enfocament global R + D per a la generació de coneixement científic des de la gestió forestal 

de la sureda al celler.  
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El projecte CORK2WINE té per objectiu general aplicar un nou enfocament integral a la 

investigació del suro per tal de generar el coneixement que permeti l'avanç i la superació dels 

actuals reptes tecnològics del sector surer nacional, des de les etapes de la producció primària a 

l'àmbit forestal fins al seu posterior processat per a la preparació i posterior fabricació de taps 

de vi, així com l'òptim i rendible aprofitament dels seus subproductes i residus, garantint així la 

competitivitat de el sector, la seva sostenibilitat, posicionament internacional i viabilitat futura. 

El projecte el lidera un consorci públic-privat de 7 socis, -Francisco Oller, J. Vigas, Gonzalez 

Byass Vilarnau, Muga, Amorim Forestal España, Surodis i Quimivita-, i compta amb la 

participació de 6 grups d’investigació entre els quals hi ha la Fundació ICSuro.  

 

Cronograma: 2019 - 2023 

 

Finançat per: Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) amb Fons FEDER 

 

 

ECOCORK - Desenvolupament educatiu per a compostos de suro sostenibles i ecològics en 

aplicacions aeroespacials 

 

 

 

Descripció: S’està desenvolupant la ciència dels materials i les principals indústries com 

l’aeroespacial i l’automoció aprofiten les tecnologies d’avantguarda en les seves aplicacions. 

Com que el mercat exigeix materials lleugers juntament amb una resistència superior, els 

materials destaquen com a substitutius dels aliatges metàl·lics. Les empreses líders, 

especialment en el sector aeroespacial, inverteixen en suro. No obstant això, hi ha una manca de 

recursos humans al camp, ja que els plans d'estudis dels programes d'enginyeria se centren en 

aspectes tècnics en lloc d'incloure els efectes ambientals dels materials d'enginyeria. 

ECOCORK té com a objectiu desenvolupar eines educatives per crear consciència ecològica en la 

fabricació de compostos de suro, així com a ajudar entendre la importància dels compostos 

naturals “eco-friendly” en matèria de sostenibilitat per a productes aeroespacials. Els socis 
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desenvoluparan un esquema educatiu i el projecte es desenvoluparà amb investigadors de 

l’àmbit universitari.  

El soci industrial, ACC, contribuirà a la preparació de programes de formació sobre sostenibilitat 

i petjada de carboni de productes de suro. Dins d’aquest àmbit d’associació estratègica, hi haurà 

un pont establert des de la terra natal del suro (Portugal i Espanya) a l’Europa de l’Est, on s’han 

pagat grans quantitats d’inversions per a aplicacions Aeroespacials.  

 

Cronograma: 2020 - 2023 

 

Finançat per: Erasmus+ Programme of the European Union, Turkish National Agency 
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4.2. Comunicació 

 

8 de gener. Alumnes de l’Institut Frederich Martí 

de Palafrugell visiten les instal·lacions de  la 

Fundació ICSuro per conèixer la seva tasca.  

 

 

 

 

 

 

 

17 de gener. La Fundació ICSuro participa a la 

Primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica a 

Barcelona, que vol ser un punt de trobada per 

acordar un full de ruta, a curt i mig termini, que 

permeti afrontar les polítiques de mitigació i 

d’adaptació al canvi climàtic. 

 

 

31 de gener. La Fundació ICSuro assisteix a la 

XXVIII edició dels premis Gla d’Or que enguany 

premia la sostenibilitat i guardona el Comité 

Champagne, Plant for the Planet i Lázaro Rosa 

Violán. 
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6 de febrer. La Maria Verdum, tècnic d’R+D+i, 

participa a Manlleu a la jornada pràctica sobre 

reducció d’emissions de gasos efecte hivernacle 

exposant la seva experiència com a signant dels 

Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi 

Climàtic de compromís amb la reducció de 

diòxid de carboni.  

 

 

 

11 de febrer. La Fundació ICSuro participa a la 

sessió organitzada pel DARP per a la definició de 

l’estratègia de bioeconomia de Catalunya a 

través de la R+D.  

 

 

 

 

 

14 de febrer. S’aprova al Parlament la llei 

vitivinícola que recomana per primera vegada 

l’ús del tap de suro. Concretament, entre d’altres 

aspectes, recull que “l’Institut Català de la Vinya 

i el Vi (INCAVI), d’acord amb les denominacions 

d’origen, ha de potenciar el tap de suro per a 

l’envasament del vi com a element de qualitat i innovació”. 
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17 de febrer. La Dra. Patrícia Jové i la Maria 

Verdum, del departament d’I+D+i de la 

Fundació, assisteixen a la presentació de la 

tesi de Joana América Castellar da Cunha 

anomenada “Wetwall. An innovative design 

concept for the treatment of urban 

wastewaters” feta a la Universitat Politècnica 

de Catalunya. La Fundació hi va col·laborar i 

fruit d’aquest treball es va publicar un article 

científic.  

 

19 de febrer. La Patrícia Jové participa a 

Madrid a les Reunions d’I+D+I de la 

Plataforma Tecnológica del Vino. En aquestes 

sessions s’hi tracta la importància de l’I+D+I 

en cadascuna de les àrees de la plataforma així 

com els projectes que hi ha en marxa i les 

noves iniciatives de col·laboració.  

 

 

 

21 de febrer. El director de l’ICSuro, Albert Hereu, assisteix a Sant Sadurní d’Anoia en un taller 

de treball sobre enoturisme d’INNOVI que té per objectiu promoure la competitivitat de les 

empreses del sector vitivinícola català i sector auxiliar mitjançant la innovació.  

 

27 de febrer. La tècnic d’R+D+i de l’ICSuro, Maria Verdum, es desplaça fins a INCAVI a 

Vilafranca del Penedès per participar en un curs d’aromes oxidades i reduïdes en vi.  

 

28 de febrer. La tècnia d’R+D+i de la Fundació, Maria Verdum, assisteix a Sant Sadurní d’Anoia 

en una taula de treball d’enologia organitzada per INNOVI que ha de servir de base per les 

properes actuacions del clúster en aquest àmbit.  
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26 de febrer. La Consellera d’Agricultura, 

Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 

Teresa Jordà, visita la Fundació Institut Català del 

Suro per conèixer la seva tasca i reunir-se amb el 

seu patronat. Jordà va confirmar el compromís 

del DARP amb tot el sector surer perquè és un 

sector “sostenible, que ajuda a la preservació dels 

boscos i és paradigma de bioeconomia circular”.  

 

 

 

27 i 28 de febrer. El director de la Fundació, 

Albert Hereu, participa a Barcelona a les 

Jornades “Innovative businesses and 

entrepreneurship for a non-wood forest 

products: opportunities for the rural economy” 

organitzades per Incredible Forest. Hi presenta 

la tasca de la fundació i hi explica exemples de 

circularitat dels taps de suro com el cas dels 

escocells.  

 

20 de maig. Prova pilot de col·locació dels nous 

escocells a base de taps de suro davant del 

Museu del Suro de Palafrugell, projecte per 

fomentar la circularitat dels taps de suro.  
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26 de juny. Representants de l’entitat “Biotop Natura” es reuneixen amb el director de la 

Fundació ICSuro per explicar el projecte de “Banys de bosc” i demanar assessorament tant pel 

que fa a possibles finques on fer l’activitat com a productes que es podrien fer servir. Visiten la 

botiga del Museu del Suro per agafar idees i s’emplacen a visitar Can Vilallonga.  

 

1 de juliol. Enoviticultura publica un extens reportatge de 12 pàgines sobre el suro titulat “Del 

alcornoque a la botella” que inclou una entrevista al director de l’ICSuro.  

 

1 de juliol.  El director de la Fundació es reuneix telemàticament amb la responsable tècnica i 

de medi ambient de la Federación Española del Vino i amb el responsable de comunicació per 

proposar-los signar un conveni de col·laboració i pactar les línies bàsiques que hauria de tenir 

l’acord. Les dues parts es posen d’acord i s’emplacen a treballar el document de col·laboració.  

 

4 de juliol. La Fundació ICSuro col·labora 

econòmicament i com a media partner amb 

l’activitat “De l’arbre al tap i del tap a la taula” 

que organitzen Cassà de la Selva i Palafrugell per 

obrir al públic la pela del suro durant 8 caps de 

setmana d’estiu i així divulgar l’activitat.  

 

 

 

 

9 de juliol. Ràdio Palafrugell entrevista el director de la fundació Albert Hereu en relació a 

l’Instagram Live que hi ha previst amb la Ruta del Vi DO Empordà i a les afectacions que ha 

tingut al sector l’arribada de la covid-19.  
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9 de juliol. La responsable de comunicació Joana 

Valent explica la missió i objectius de la Fundació 

en un Instagram Live que es fa amb la Ruta del Vi 

d’Empordà des de Can Vilallonga per donar a 

conèixer l’activitat de la pela del suro. L’Eloi 

Madrià fa una demostració en directe d’aquest 

art.  

 

 

 

9 de juliol. Es presenta des de Can Vilallonga la col·laboració del sector surer amb la campanya 

Enoturismo Para Sanitarios que consisteix en enviar a les bodegues adscrites al projecte 1.500 

clauers solidaris fets amb taps de suro perquè els regalin als sanitaris que hi vagin a fer 

enoturisme. La campanya la financien AECORK, l’Ajuntament de Palafrugell i ASECOR i l’ICSuro 

col·labora a la campanya com a media partner igual que RETECORK.  

 

15 de juliol. El director de la Fundació i la responsable de comunicació es reuneixen amb el 

director i la documentalista del Museu del Suro per parlar de projectes de futur.  

El Museu exposa que s’està treballant per crear una Càtedra d’Estudis Surers i demana la 

col·laboració de l’ICSuro. També es presenta el projecte del Museu per crear una enoteca i es 

convida a l’ICSuro a fer-hi activitats en cas de consolidar-se el citat projecte.  

 

17 de juliol. El fotògraf Jordi Mas fa una sessió de fotos de pela del suro en una finca entre 

Arbúcies i Hostalric amb el Consorci Forestal de Catalunya que formarà part del nou banc 

d’imatges de la Fundació Institut Català del Suro.   

 

14 de juliol. ERA arquitectes presenta un nou 

allotjament sostenible entre vinyes al Penedès 

anomenat PINEA Mobile, que ha comptat amb 

la col·laboració de la Fundació Institut Català 

del Suro en el seu disseny. Es tracta d’un 



 

24 
 

prototip únic i autosuficient que funciona amb energia solar i disposa de materials naturals com 

el propi suro o la fusta.  

 

27 de juliol. El fotògraf Jordi Mas visita el Cork Center Laboratory en el marc de la campanya de 

renovació del banc d’imatges de la Fundació Institut Català del Suro.  

 

31 d’agost. La Fundació Institut Català del Suro participa com 

a grup d’interès del sector del suro a la consulta pública 

europea de la European Chemicals Agency (ECHA) sobre la 

substitució de microplàstics en camps de gespa artificial. Hi 

exposa les bondats del suro i les seves possibilitats en aquesta 

funcionalitat.  

 

 

16 de setembre. El fotògraf Jordi Mas visita les instal·lacions de Manuel Serra i Oller per fer una 

sessió de fotos sobre indústria i innovació que s’incorporarà al nou banc d’imatges de la 

Fundació.  

 

  

18 de setembre. El vicepresident primer de la 

Diputació de Girona i la Diputada de Medi 

Ambient visites les instal·lacions de la Fundació 

Institut Català del Suro per conèixer la seva tasca 

i fer una reunió de treball per saber quines són 

les seves necessitats i veure si es poden establir 

punts de col·laboració. Els acompanya a la visita 

tota la junta de la Fundació.  
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23 de setembre. El fotògraf Jordi Mas visita les instal·lacions de Vigas per completar la línia de 

fotos sobre indústria i innovació que s’ha d’incloure al nou banc d’imatges de la Fundació. 

Després torna al Cork Center per fer les últimes fotos.  

 

25 de setembre. Ràdio Palafrugell entrevista l’Albert Hereu per parlar de l’actualitat i els plans 

de futur de la fundació.  

 

29 de setembre. L’ICSuro assisteix com a convidat a l’Assemblea General de la Federación 

Español del vino, que compta amb la presència destacada del Ministre d’Agricultura. S’hi 

formalitza la sortida de l’antic president Miquel Torres i l’entrada del nou president Emilio 

Restoy.  

 

30 de setembre. La tècnic d’R+D+i Maria 

Verdum participa a la jornada en línia 

d’Escenaris Climàtics a Catalunya que 

organitza el Meteocat per conèixer l’evolució 

prevista de la temperatura a mitjans de segle i 

quins seran els seus efectes.  

 

 

 

 

1 d’octubre. La responsable de comunicació Joana Valent 

participa virtualment al Comitè Organitzatiu d’Enomaq 

per decidir si s’ajorna la fira arran de la covid-19 i escollir 

una nova data. Finalment s’acorda no celebrar la fira el 

febrer del 2021 i apostar per fer-la presencialment el 

darrer cap de setmana de juny.  
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5 d’octubre. Es reuneix virtualment el Comitè Executiu de la Ruta del Vi DO Empordà per fer 

balanç econòmic de l’any i presentar les novetats que hi haurà de cara al 2021. A l’ICSuro se li 

demana si podrà fer més clauers amb taps de suro, ja que han tingut molt bona acollida. Es 

plantegen actuacions on hi ha marge de col·laboració, com la organització de viatges de premsa 

perquè coneguin el vi i el suro o la celebració del Vívid 2021.  

 

6 d’octubre. El fotògraf Jordi Mas visita el Celler Vinyes dels Aspres per fer una sessió de fotos 

sobre cellers i suro que formarà part del nou banc d’imatges de la Fundació.  

 

16 d’octubre. El periodista Jordi Bes del Diari Ara publica un reportatge a la secció Estils sobre 

els diferents tipus de tapaments que existeixen on entrevista Joan J. Puig i Albert Hereu.  

 

16 d’octubre. La Fundació ICSuro participa a la sessió organtizada pel DARP per a la definició 

de l’estratègia de bioeconomia de Catalunya a través de la R+D.  

 

23 d’octubre. Es reuneix presencialment el Patronat de la Fundació ICSuro al complet i 

s’aborden al a reunió qüestions com el tancament pressupostari del 2020, la proposta 

d’actuacions o el pressupost pel 2021.  

 

30 d’octubre. Ràdio SER Girona entrevista l’Albert Hereu per saber quins són els projectes de 

futur de la Fundació.  

 

4 de novembre. El director de la 

Fundació ICSuro assisteix 

telemàticament a l’assemblea 

general i comitè executiu de 

RETECORK. Hi destaca el 

tancament comptable del 2019 i 

el pressupost pel 2021.  
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5 de novembre. La tècnic d’R+D+i Maria 

Verdum participa a la jornada en línia 

“Oportunitats d’economia circular en el sector 

vitivinícola” organitzada pel DARP fent una 

conferència sobre exemples de circularitat en 

taps de suro.  

 

 

 

 

6 de novembre. El Museu del Suro demana la 

col·laboració de la Fundació per enregistrar un 

vídeo divulgatiu sobre suro en el marc de la 

Setmana de la Ciència 2020 que es compartirà 

amb les escoles de Palafrugell. Tots els 

membres de l’ICSuro hi surten explicant les 

propietats del suro per mitjà d’un experiment.  

 

 

 

10 de novembre. El director de la Fundació 

ICSuro, Albert Hereu, es reuneix amb el director 

del Patronat  Girona Costa Brava, Norbert Bes.  

Acorden treballar plegats per veure si es pot 

potenciar la Ruta del Suro i s’emplacen a 

col·laborar plegats en la difusió de la cultura 

surera per mitjà dels seus canals de 

comunicació.  
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24 de novembre. Visita de 4 sommeliers 

organitzada per la Fundació ICSuro a Francisco 

Oller per veure el procés de fabricació dels taps i 

posteriorment al Cork Center Laboratory per 

conèixer la tasca de l’ICSuro i explorar els 

diferents tipus de taps que hi ha i quines altres 

aplicacions té el material.  

 

24 de novembre. La Fundació ICSuro participa 

a la sessió organitzada pel DARP per a la 

definició de l’estratègia de bioeconomia de 

Catalunya a través de la R+D.  

 

26 de novembre. El director de l’ICSuro 

participa remotament com a ponent a “The 

future of wine conference” que busca resoldre 

com la indústria del vi pot respondre a les 

pressions de la sostenibilitat per crear 

oportunitats de negoci.  

 

 

27 de novembre. El president de la Fundació ICSuro, Joan J. Puig, signa el contracte d’APCOR 

per la campanya INTERCORK IV, la qual començarà el 2021 i s’allargarà fins el juny del 2022. 

Enguany i de forma excepcional, la fundació s’encarrega de l’aportació privada a la campanya, 

que tradicionalment finançava AECORK, amb un pressupost de 15.000 euros.  
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4 de desembre. El president i el director de la 

Fundació ICSuro viatgen a Madrid per signar un 

conveni de col·laboració entre l’ICSuro i la 

Federación Española del Vino en àmbits com la 

comunicació, la formació, la compensació de 

CO2 o l’economia circular per mitjà del tap.  

 

 

 

14 de desembre. L’Associació Vinícola Catalana presenta el nou Manual dels Vins Catalans pel 

sector de la restauració on l’ICSuro col·labora introduint una carta de taps.  
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4.3. Formació 

 

4 de març. L’Anna Oliveras, responsable química 

de la Fundació ICSuro, imparteix una formació 

sobre “El suro en l’àmbit enològic” a l’Escola de 

Cuina Hosteleria i Restauració de Barcelona.  

 

 

 

 

 

2, 3 i 4 de juny. La Maria Verdum imparteix durant el mes de juny un webinar a més d’una 

seixantena d’alumnes de les tres línies de batxillerat de l’Institut de Cassà de la Selva per donar 

a conèixer l’activitat de l’ICSuro així la de la resta del sector. Es tracta d’una activitat de tres dies 

emmarcada dins de l’assignatura “Ciències del món contemporani”.  

 

3 de novembre. La tècnica del Laboratori 

Gema Guerrero imparteix online una formació 

online sobre suro en l’àmbit enològic al Curs de 

Sommeliers de la Universitat Rovira i Virgili. La 

sessió inclou un exercici d’anàlisi sensorial 

enviat prèviament.  

 

 

 

15 de desembre. La Fundació Institut Català 

del Suro imparteix una formació online a 

l’Associació Catalana d’Enòlegs amb una 

trentena de participants per explicar-los 

detalladament i directament les 

característiques dels taps.  

 



 

31 
 

4.4. Normalització 

 

10 de novembre. Es reuneix virtualment el 

subcomitè de normalització UNE SC5 del 

suro i s’aprova desenvolupar dues noves 

normatives: la medició de la permeabilitat a 

l’oxigen i la petjada de carboni.  

 

 

17 i 18 de novembre. La  Fundació ICSuro 

renova l’acreditació ENAQ de laboratori 

reconegut per l’assaig de migració global.  

 

 

 

 

15 de desembre. El director de la Fundació 

participa a la reunió ISO TC87 per a la 

normalització internacional sobre suro per 

revisar normes d'anàlisi i especificacions 

sensorials, químiques, físiques, mostreig i 

respecte a la matèria primera. Hi assistim experts internacionals d’Espanya, França i Portugal i 

representants de l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi.  
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5. CORK CENTER LABORATORY 

 

El Cork Center, el laboratori de l’Institut Català del 

Suro, es va crear l’any 2001 per prestar serveis als 

diferents components de la cadena de valor tant 

del sector surer com del vitivinícola. En aquest 

sentit, l’experiència adquirida al llarg dels anys i la 

incorporació d’un equipament tècnic d’alt nivell 

han permès que el Cork Center s’hagi convertit en 

un referent internacional en la prestació de serveis a la indústria surera i vitivinícola, que busca 

promoure la qualitat i competitivitat de les empreses d’aquests sectors. 

 

ASSAJOS QUÍMICS 

-        Haloanisols (TCA) i halofenols (en qualsevol tipus de matriu: suro, vi, aigua, licors i 

destil·lats, fusta o cartró, entre d’altres) 

-        Compostos aromàtics en suro i begudes alcohòliques (Geosmina, Metilisoborneol, 

Guaiacol, Etil-4 fenol o Etil-4-guiacol, entre d’altres) 

-        Anàlisi de perfils aromàtics 

-        Migració global i específica (segons RD 10/2011 de 12 de gener del 2011) 

-        Control de la qualitat de l’aigua (Ph, CONDUCTIVITAT, TERBOLESA, OXIDABILITAT, 

OLOR, Clor, DQO, DBO, Ferro, Manganès, Nitrogen i Fòsfor) 

-        Control de qualitat de productes químics (aspecte, color, homogeneïtat, viscositat, 

olor, percentatge sòlids, punt de fusió, solubilitat, percentatge peròxids, densitat, 

conductivitat i pH) 

-        Infrarroig (FTIR) de mostres de suro i begudes alcohòliques 

-        Peròxids residuals 

-        Compostos volàtils en barriques 

-        Metalls pesats 

-        Compostos al·lèrgens 

-  Verificació de documentació en normativa alimentària 
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-        Controls ambientals de bodega 

-        Longevitat del vi              

o   Intensitat colorant 

o   Índex de polifenols totals (IPT) 

o   Tendència de l’evolució del vi:  polifenols totals i polifenols fàcilment oxidables 

per voltumetria 

o   Oxigen dissolt en vi 

o   Permeabilitat a l’oxigen (OTR) de taps per oxoluminiscència 

o   Oxigen total de l’embotellat (TPO) 

  

ASSAJOS FÍSICS 

-        Absorció d’aigua 

-        Capil·laritat 

-        Desaglomeració 

-        Diàmetre interior coll d’ampolla 

-        Dimensions – Densitat 

-        Estanqueïtat gas-líquid 

-        Força d’extracció tap per a vi i escumós 

-        Humitat 

-        Contingut en pols 

-        Recuperació diametral 

-        Sobrepressió ampolla 

-        Torsió 

-        Pressió interna ampolla 

  

ASSAJOS SENSORIALS 

-        Olfactiu en mostres de suro 

-        Organolèptic en mostres de suro 
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-        Avaluació sensorial descriptiva de vins 

-        Tast de vins 

  

ASSAJOS MICROBIOLÒGICS 

-        Recompte de llevats, fongs i bacteris 

-        Identificació de microorganismes 

-        Micotoxines 

-        Recompte de llevats, fongs i bacteris en superfícies 

  

PERITATGES 

  

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

-        Tallers d’anàlisi sensorial 

-        Estadística aplicada al sector vitivinícola 

-        Bones pràctiques d’embotellat 

-       Assessorament en projectes de recerca i obtenció de finançament 
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6. GESTIÓ ECONÒMICA  

 

La Fundació ICSuro desenvolupa la seva missió de defensa i promoció de tota la cadena de valor 

del sector surer català per mitjà de tres fonts de finançament: la prestació de serveis (Cork 

Center Laboratory i R+D+i), subvenció del DARP de 65.000€/any a través d’un conveni 

plurianual i les aportacions anuals dels fundadors i patrons. A falta de tancament comptable 

definitiu, els ingressos per l’any 2020 han estat de 391.544€ que pressupostàriament s’han 

ajustat a les despeses per assolir un equilibri pressupostari neutral. Degut a la crisi sanitària els 

ingressos de prestació de serveis de laboratori s’han vist reduïts quasi un 35% respecte l’any 

passat, però s’han vist compensats per un creixement dels treballs en projectes de recerca 

iniciats en època pre-COVID. 

 

De totes aquestes, i tal com il·lustra el gràfic a continuació, la prestació de serveis del Cork 

Center Laboratory i els serveis de R+D+i representen exactament el 80% dels ingressos de la 

Fundació i per tant és on se centren bona part dels esforços del dia a dia.  
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Les obligacions de transparència de les associacions i les fundacions s’estableixen en dues lleis: 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

i la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de 

l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. 

Així, la Llei de transparència determina quines són les obligacions de transparència de les 

entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, i La Llei del protectorat , 

desenvolupada per l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix les obligacions pel 

fet de ser entitats amb finalitats d’interès general, que les distingeix d'altres entitats privades 

amb interessos particulars. 

En aquest sentit, la informació econòmica consolidada de la Fundació Institut Català del Suro es 

troba publicada a la web de la Direcció General de Justícia:  

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/?idEntitat=102881# 
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